
„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2015” 

 

1 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej      

w Białymstoku 

Obserwatorium Integracji Społecznej 

 

 

 

„Analiza potrzeb szkoleniowych 

zgłoszonych przez jednostki 

pomocy społecznej 

w województwie podlaskim na 

rok 2015” 

 
Białystok 2014 

  



„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2015” 

 

2 

 

 
SPIS TREŚCI 

 

WSTĘP……………………………………………………………………………………………... 3 

 

METODOLOGIA BADANIA………………………………………………………………… 4 

 

ROZDZIAŁ I Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników ośrodków pomocy 
społecznej w województwie podlaskim………………………………. 

5 

 1.1. Kursy specjalistyczne………………………………………………. 6 

1.2. Szkolenie…………………………………………………………….. 8 

1.3. Doskonalenie zawodowe …………………………………………. 9 

1.4. Doradztwo ………………………………………………………….. 10 

 

ROZDZIAŁ II Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w województwie podlaskim…………….. 

12 

 1.1. Kursy specjalistyczne………………………………………………. 12 

1.2. Szkolenie…………………………………………………………….. 13 

1.3. Doskonalenie zawodowe …………………………………………. 15 

1.4. Doradztwo ………………………………………………………….. 16 

 

ROZDZIAŁ III Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników domów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim………………………………. 

17 

 1.1. Kursy specjalistyczne………………………………………………. 17 

1.2. Szkolenie…………………………………………………………….. 19 

1.3. Doskonalenie zawodowe …………………………………………. 21 

1.4. Doradztwo ………………………………………………………….. 21 

 

ROZDZIAŁ IV Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w województwie podlaskim………... 

23 

 1.1. Kursy specjalistyczne………………………………………………. 23 

1.2. Szkolenie…………………………………………………………….. 25 

1.3. Doskonalenie zawodowe …………………………………………. 26 

1.4. Doradztwo ………………………………………………………….. 27 

 

ROZDZIAŁ V Działania zrealizowane w I półroczu 2014 roku w ramach projektu 
systemowego ,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” 

28 

 

ROZDZIAŁ VI Wnioski i rekomendacje ……………………………………………… 30 

 

Spis wykresów…………………………………………………………………………………….. 33 

Spis tabel…………………………………………………………………………………………… 33 

Ankieta……………………………………………………………………………………………... 34 

 

 

 



„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2015” 

 

3 

 

Wstęp 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych jest procesem identyfikacji obszarów wiedzy, 

umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju instytucji pomocy społecznej oraz 

tworzących je ludzi. Efektem przeprowadzonego badania potrzeb szkoleniowych 

pracowników różnych szczebli jest możliwość zaplanowania działań rozwojowych 

nastawionych na podniesienie poziomu kompetencji pracowników oraz 

usprawnienia ich sposobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami lub wyzwaniami 

zawodowymi. Rozpoznanie i analiza potrzeb umożliwia zidentyfikowanie luk 

kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju 

wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.   

Badanie potrzeb koncentruje się na diagnozowaniu rozbieżności między 

stanem obecnym a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, dotyczące 

możliwych do modyfikowania wyników działań edukacyjnych, w których 

osiągnięciu mają pomóc kursy specjalistyczne, szkolenia, doskonalenie zawodowe 

oraz doradztwo. Badanie potrzeb szkoleniowych wśród instytucji pomocy społecznej 

prowadzone jest w celu zbadania: kiedy i jakie szkolenia należy przeprowadzać oraz 

celem dostosowania działań do uwarunkowań i oczekiwań instytucji.   

Stosując się do powyższych przesłanek Zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przeprowadził badanie 

ankietowe nt. potrzeb szkoleniowych jednostek pomocy społecznej na rok 2015. 

Opracowany raport prezentuje analizę potrzeb szkoleniowych kadry ośrodków 

pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy 

społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa 

podlaskiego.  
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METODOLOGIA BADANIA 

 

We wrześniu 2015 Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku roku przeprowadziło badanie nt. 

„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej 

w województwie podlaskim na rok 2015”. Diagnozę opracowano na podstawie 

badania ilościowego, przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety. Dobór próby był 

celowy i w związku z tym badaniem zostały objęte jednostki, które działają 

w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego.  

Ankietę skierowano docelowo do przedstawicieli następujących jednostek: 

 118 ośrodków pomocy społecznej,  

 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie,  

 21 domów pomocy społecznej, 

 24 placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu miał, niezależnie od jednostki do 

której został skierowany, zachowaną taką samą konstrukcję i obejmował cztery 

moduły tematyczne. Pierwszy dotyczył zapotrzebowania na realizację kursów 

specjalistycznych. Drugi odnosił się do potrzeb tematycznych szkoleń. Dwa kolejne 

obejmowały pytania dotyczące doskonalenia zawodowego i doradztwa. 

Uczestnicy badania mieli za zadanie wskazanie tych tematów szkoleń 

(spośród czterech form wyżej określonych), w których najchętniej uczestniczyliby 

w 2015 roku. Aktywny udział w badaniu wzięły wszystkie powiatowe centra 

pomocy rodzinie (100%) oraz 86% wszystkich ośrodków pomocy społecznej. 

W przypadku domów pomocy społecznej zanotowano 90% zwrot. Najniższy 

wskaźnik udziału dotyczył placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu 

województwa podlaskiego. Zwrot ankiet zanotowano na poziomie 50% ogółu 

placówek.  
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ROZDZIAŁ I. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

W celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych na 2015 rok Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

przeprowadziło badanie ankietowe wśród pracowników ośrodków pomocy 

społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz 

placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa podlaskiego. Do jednostek 

samorządu terytorialnego skierowano ankietę z pytaniami o zapotrzebowanie na 

kursy specjalistyczne, szkolenia, doskonalenie zawodowe oraz doradztwo w 2015 

roku.  

Analizując rozkład odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli 100 OPS, 

na temat preferowanych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dowiadujemy 

się, że wśród tej grupy odbiorców największym zainteresowaniem cieszyć się będą 

szkolenia. 

 

Wykres 1. Liczba wskazań dokonanych przez kadrę ośrodków pomocy społecznej 
z terenu województwa podlaskiego nt. chęci uczestnictwa w 2015 r. 

w poszczególnych działaniach edukacyjnych 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Spośród 2972 wskazań, które otrzymano z ośrodków pomocy społecznej, 

niemal połowa (47%) związanych było ze szkoleniami. Prawie co piąte zgłoszenie 

dotyczyło kursów specjalistycznych. Analiza udzielonych odpowiedzi dowodzi, że 

17% wskazań dokonanych przez ośrodki pomocy społecznej odnosiło się do 

doradztwa. Najmniejsze zainteresowanie odnotowano w przypadku doskonalenia 

zawodowego (15%).  

1.1. KURSY SPECJALISTYCZNE 

Jedną z powszechnie znanych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

jest uczestnictwo w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, podnoszących 

poziom dotychczasowej wiedzy oraz umożliwiających zdobycie profesjonalnych 

kompetencji. 

 W efekcie sumowania poszczególnych wskazań dotyczących tematyki 

kursów specjalistycznych wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej 

zarejestrowano liczbę 702.  

 

Wykres 1. Tematy kursów specjalistycznych najczęściej wskazywane przez 
ośrodki pomocy społecznej do realizacji w 2015 r.(N=702) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tematem kursów specjalistycznych najczęściej wskazywanym w badaniu 

przez kadrę ośrodków pomocy społecznej była „Terapia skoncentrowana na 

rozwiązaniach I i II stopnia”. Temat ten stanowił 18% ogółu wskazań. Na kolejnych 

miejscach pod względem liczby zgłoszeń zanotowano „Przemoc w rodzinie” (12% 

wskazań) oraz „Mediacje rodzinne” (9% wskazań). Równie wysoki poziom 

zainteresowania dotyczył tematów „Dialog motywacyjny” (5% wskazań) 

i „Aktywizacja społeczności lokalnej” (4% wskazań).  

 Ankietowani pracownicy ośrodków pomocy społecznej prócz tematów 

wskazanych na wykresie zgłaszali ponadto chęć uczestnictwa w następujących 

kursach specjalistycznych:  

o Kurs MS Excel dla osób pracujących w urzędzie 
o Wypalenie zawodowe 
o Doradztwo zawodowe 
o Kurs uprawniający do prowadzenia "Szkoły dla rodzica" 
o Opiekun w ośrodku pomocy społecznej 
o Zagrożenie samobójstwem - interwencja kryzysowa 
o Trening interpersonalny 
o Ochrona danych osobowych 
o Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej 
o Asystent osoby niepełnosprawnej 
o Asertywność 
o Kurs tłumacza języka migowego 
o Trening interdyscyplinarny 
o Socjoterapia 
o Kursy językowe 
o Opiekun osób starszych 
o Kurs samoobrony dla pracowników socjalnych i asystentów 
o Pomoc społeczna 
o Specjalizacja - organizacja pomocy społecznej 
o Studium pomocy psychologicznej 
o Studium pracy z rodziną 
o Terapia poznawczo-behawioralna 
o Rachunkowość w ośrodkach pomocy społecznej 
o Pisanie projektów socjalnych 
o Animator społeczny 
o Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania dla świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi 
o Kurs dla księgowych prowadzony przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o Kurs języka angielskiego 1. stopnia 
o Praca z osobami starszymi - gerontologia społeczna 
o Samoobrona 
o Skuteczna interwencja w sytuacjach kryzysowych 
o Stres, wypalenie zawodowe, asertywność 
o Studium Pomocy Psychologicznej dla par 
o Szkolenie z systemu HACCP 
o Trening umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 
    

 *przy każdym ze wskazanych powyżej tematów zanotowano od 1 do 9 wskazań 
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1.2. SZKOLENIA 

 Szkolenia to zorganizowane działania polegające na podnoszeniu wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach. Służą dokształcaniu i doskonaleniu 

umiejętności, często nadają kolejne stopnie umiejętności, certyfikaty i uprawnienia. 

Synteza wyników badania potrzeb szkoleniowych dowodzi, że pracownicy 

zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej na rok 2015 zgłaszają łącznie 168 

propozycji tematów dla 1435 osób. 

Poddając analizie potrzeby szkoleniowe pracowników OPS zarejestrowano, iż 

największe zapotrzebowanie dotyczy zagadnienia „Praca socjalna z klientami 

pomocy społecznej” - 7% ogółu wskazań dotyczyło tego szkolenia.  

 

Tabela 1. Tematyka szkoleń najczęściej wskazywana przez ośrodki pomocy 
społecznej do realizacji w 2015 r. (N=1435) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Praca socjalna z klientami pomocy społecznej 96

Kodeks Postępowania Administracyjnego 78

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 75

Przemoc w rodzinie 64

Ustawa o pomocy społecznej 57

Kontrakt socjalny 50

Praca z trudnym klientem 46

Aktywizacja społeczności lokalnej 46

Sposoby radzenia sobie ze stresem 46

Ochrona danych osobowych 45

Sposoby pracy z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 43

Fundusz alimentacyjny 36

Superwizja w pracy socjalnej 34

Świadczenia rodzinne 33

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 29

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 28

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt 27

Zamówienia publiczne 23

Mediacje 21

Pomoc społeczna - aktualne problemy 16

Prowadzenie wolontariatu 15

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 14

Praca z rodzicami wychowywującymi nastolatków 14

Praca z rodziną w sytuacjach kryzysowych 14

Rodzeństwo bez rywalizacji (cz. II Szkoły dla rodziców i wychowawców) 14

Postępowanie egzekucyjne w administracji 13

Ściągalność dłużników (alimentacyjnych itp.) 13

Karta Dużej Rodziny 12

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 10

Samoobrona 10

Ekonomia społeczna 10

Asystent rodziny 10

Prawo w praktyce - świadczenia rodzinne i alimentacyjne 10

Profesjonalna obsługa klienta 10

Przepisy emerytalno-rentowe 10
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 Beneficjenci badania wykazali równie wysoki stopień zainteresowania 

szkoleniami: „Kodeku Postepowania Administracyjnego” oraz „Stres, wypalenie 

zawodowe i asertywność”. Znaczną liczbę zgłoszeń odnotowano też w przypadku 

szkoleń na temat „Przemocy w rodzinie” oraz „Ustawy o pomocy społecznej”. Spore 

zapotrzebowanie odnotowano też w obszarach tematów dotyczących „Kontraktu 

socjalnego” oraz „Pracy z trudnym klientem”.  
 

1.3. DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 

Jeden z bloków tematycznych ankiety skierowanej do ośrodków pomocy 

społecznej dotyczył zapotrzebowania pracowników OPS w zakresie doskonalenia 

zawodowego.  

Wykres 2. Obszary doskonalenia zawodowego wskazane przez ośrodki pomocy 
społecznej do realizacji w 2015 r.(N=439) 

 
Źródło: opracowanie własne 

0 50 100 150 200

Aspirant pracy socjalnej II stopnia

Aspirant pracy socjalnej I stopnia

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik
socjalny

Animator społeczności lokalnej

Organizator usług socjalnych

Specjalizacja II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny

Szkolenie z nowych rozwiązań organizacyjno
- prawnych w pomocy społecznej

2 

12 

36 

63 

65 

71 

190 



„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2015” 

 

10 

 

Przeprowadzone badanie dowodzi, że największe zapotrzebowanie w tym 

zakresie dotyczy „Szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych 

w pomocy społecznej”,  co stanowi 43% ogółu wskazań oraz „Specjalizacji II stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny” - 16% ogółu zgłoszeń. Złożoność problemów 

społecznych, z którymi spotykają się pracownicy ośrodków pomocy społecznej 

wymaga ukierunkowanego, specjalistycznego podejścia w celu skutecznego 

reagowania zarówno na problemy osób indywidualnych, rodzin, jak również grup 

społecznych wymagających wsparcia. Z tego względu konieczny jest dostęp do 

informacji na temat świadczenia usług społecznych, stąd też beneficjenci badania 

zgłaszali potrzebę doskonalenia zawodowego w następujących obszarach „Animator 

społeczności lokalnej” i „Organizator usług socjalnych”. 

1.4. DORADZTWO 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego to kolejna forma wsparcia 

ośrodków pomocy społecznej. Celem tego typu konsultacji jest wsparcie 

pracowników OPS w kreowaniu nowoczesnej pomocy społecznej oraz integracji 

społeczeństwa lokalnego. Doradztwo służy między innymi wspieraniu w realizacji 

projektów systemowych czy konkursowych realizowanych przez jednostki pomocy 

społecznej itp.  

Z wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników 

ośrodków pomocy społecznej dowiadujemy się, że w 2015 roku najwięcej Ośrodków 

zainteresowanych jest doradztwem dla osób pracujących z osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie oraz w zakresie opracowania 

i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i  innych 

programów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej. W związku 

z trudnościami dotyczącymi wsparcia rodziny i dziecka w środowisku lokalnym 

ośrodki pomocy społecznej wskazują także potrzebę doradztwa w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
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Wykres 3. Liczba ośrodków pomocy społecznej zainteresowanych doradztwem                 
w 2015 r. (N=321) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ II. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY 

RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 
 

      Istotą przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracowników 14 

powiatowych centrów pomocy rodzinie, znajdujących się na terenie województwa 

podlaskiego było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych na rok 2015. Kwestionariusz 

z zapytaniem o to, w jakich kursach specjalistycznych, szkoleniach, formach 

doskonalenia zawodowego oraz doradztwie chcieliby w 2015 roku uczestniczyć 

pracownicy skierowano do wszystkich jednostek PCPR. Otrzymano 100% zwrot. 

Wyniki uzyskanych informacji zaprezentowano w poniższym materiale. 

1.1. KURSY SPECJALISTYCZE 
    

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące tematyki kursów specjalistycznych 

pracownicy PCPR-ów wskazali łącznie 26 tematów. Do udziału w nich zgłoszono 80 

osób.  

Tabela 2. Tematy kursów specjalistycznych najczęściej wskazywane przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie do realizacji w 2015 r. (N=80) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Jak widać w powyższej tabeli, wśród pracowników PCPR w 2015 roku 

największe potrzeby w zakresie ukończenia kursów specjalistycznych dotyczą 

tematów związanych z przemocą w rodzinie. Kursami związanymi 

z przeciwdziałaniem temu problemowi społecznemu, tj. pracą socjalną ze sprawcami 

oraz ofiarami zainteresowane są łącznie 22 osoby. Badanie wykazuje, że 10 osób 

zainteresowanych jest kursem „Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II 

stopnia”. Zainteresowaniem cieszyć się również będzie organizacja „Treningu 

zastępowania agresji I i II stopnia”, przy której odnotowano 8 wskazań.  

 

1.2 SZKOLENIA 

 

      Analiza uzyskanych danych liczbowych wskazuje na fakt, że udziałem 

w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w 2015 roku zainteresowanych 

jest łącznie 106 osób pracujących w powiatowych centrach pomocy rodzinie 

z województwa podlaskiego. Jak pokazuje poniższa tabela, największa liczba osób 

zainteresowana jest kursami z zakresu ochrony danych osobowych (6 wskazań). 

Jedno mniej wskazanie odnotowano w przypadku kursu „Wypalenie zawodowe”, 

natomiast po cztery osoby zainteresowane są następującymi kursami: „Asystent 

rodziny”, Interwencja kryzysowa”, „Praca z trudnym klientem”, „Trening 

zastępowania agresji”, „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej”. 

  

Tabela 3. Tematyka szkoleń najczęściej wskazywana przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie do realizacji w 2015 r. (N=106) 

Nazwa kursu 

 
Liczba osób 

zainteresowanych 
 

Ochrona danych osobowych 
 

6 

Wypalenie zawodowe 
 

5 

Asystent rodziny; Interwencja kryzysowa; Praca z trudnym klientem; Trening 
zastępowania agresji; Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

4 

Ocena rodziny zastępczej; Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi; Praca z 
rodzicami dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; Praca z rodziną zastępczą - 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej; Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Zadania PFRON 
zlecone powiatowi; Zagadnienia prawne związane z alimentami na rzecz dziecka 

3 

Źródło: opracowanie własne 
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Warto odnotować, że pracownicy PCPR-ów z województwa podlaskiego 

zgłaszali również pojedyncze tematy szkoleń, uczestnictwem, w których byliby 

zainteresowani w 2015 roku. Wśród nich znalazły się: 

o Akty wykonawcze z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (2 wskazania) 

o Decyzje administracyjne w świetle ustawy o wspieraniu rodziny (2 wskazania) 

o Kontrakt socjalny (2 wskazania) 

o Nauka o więzi i jej zastosowanie w pracy z rodziną w kryzysie (2 wskazania) 

o Pozyskiwanie środków z UE w latach 2014-2020 przez powiaty (2 wskazania) 

o Praca z dziećmi i osobą agresywną (2 wskazania) 

o Praca z osobami usamodzielnianymi wg. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej (2 wskazania) 

o Prawo pracy - zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy (2 wskazania) 

o Rachunkowość i księgowość jednostek pomocy społecznej (2 wskazania) 

o Ściągalność i naliczanie odsetek (2 wskazania) 

o Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą (2 wskazania) 

o Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych (2 wskazania) 

o Współpraca dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie jednostek pomocy społecznej               

w powiecie (2 wskazania) 

o Zamówienia publiczne do 30 tys. i powyżej usługi niepriorytetowe (2 wskazania) 

o Zasiłki, naliczanie płac, rozliczenia ZUS (2 wskazania) 

o Alimentacja rodziców biologicznych (1 wskazanie) 

o Archiwum zakładowe - rzeczowy wykaz akt (1 wskazanie) 

o Arteterapia (1 wskazanie) 

o Asertywność (1 wskazanie) 

o Autyzm - specyfika schorzenia (1 wskazanie) 

o Ofiara przemocy - jak pracować, jak rozmawiać (1 wskazanie) 

o Osoba stosująca przemoc - jak pracować, jak rozmawiać (1 wskazanie) 

o Plany pomocy dziecku przebywającego w pieczy zastępczej (1 wskazanie) 

o Pomost (1 wskazanie) 

o Pozyskiwanie środków ze źródeł EFS i innych na realizację zadań PCPR (1 wskazanie) 

o Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną (1 wskazanie) 

o Praca z rodziną z problemem przemocy  (1 wskazanie) 

o Prawo administracyjne w praktyce (1 wskazanie) 

o Prawo pracy (1 wskazanie) 

o Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (1 wskazanie) 

o Usamodzielnianie wychowanków placówek pomocy społecznej (1 wskazanie) 

o Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - praca koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej (1 wskazanie) 

o Zasady dysponowania środkami PFRON (1 wskazanie) 
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1.3. DOSKONALENIE ZAWODOWE 

     

Spośród wszystkich form szkoleniowych najmniejszym zainteresowaniem 

cieszyło się doskonalenie zawodowe. Jedynie 23 osoby zadeklarowały potrzebę 

uczestnictwa w jednym z siedmiu możliwych do wyboru tematów doskonalenia 

zawodowego. Ponad 52% wskazań dotyczy „Szkolenia nowych rozwiązań 

organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej”. 4 wskazania zanotowano przy 

specjalizacji I jak i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Brak zainteresowania 

zgłoszono przy szkoleniach dotyczących aspiranta pracy socjalnej I i II stopnia. 

 

Wykres 4. Obszary doskonalenia zawodowego wskazane przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie do realizacji w 2015 r. (N=23) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.4. DORADZTWO 

 

Zapytanie skierowane do pracowników powiatowych centrów pomocy 

rodzinie na temat zainteresowania świadczeniem doradztwa w ich jednostkach 

wykazało, że zapotrzebowanie w tym obszarze jest wysokie, co obrazuje poniższy 

wykres.  

 

Wykres 5. Liczba powiatowych centrów pomocy rodzinie zainteresowanych 
doradztwem w 2015 r.  (N=50) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Największym zainteresowaniem w 2015 roku cieszyć się będzie doradztwo 

z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Chęć uczestnictwa w takiej formie 

wsparcia wyraziło 11 PCPR-ów, co stanowi ponad 78% tego typu placówek. Analiza 

wykazała, że 9 PCPR-ów (64%) jest zainteresowanych doradztwem dotyczącym 

wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

doradztwem dla kadry pracującej z rodzinami, które dotyka problem przemocy 

w rodzinie oraz konsultacjami na temat wspierania działań na rzecz osób 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

0 2 4 6 8 10 12

Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania
problemów społecznych i innych programów

realizowanych przez jednostki pomocy społecznej

Rozwój aktywnych form pomocy i integracji

Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym

Doradztwo dla osób pracujących z osobami doznającymi
przemocy w rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie
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ROZDZIAŁ III. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

Badanie potrzeb szkoleniowych skierowano do 21 domów pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego. Przeprowadzona analiza umożliwiła 

rozpoznanie luk informacyjnych w obszarze szkoleniowym a także pozwoliła ustalić 

kierunki działań w obszarze podnoszenia poziomu wiedzy pracowników DPS 

z terenu województwa podlaskiego. Ustalenie programu kształcenia i szkolenia 

zawodowego kadry domów pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 

2015 ma na celu stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla kadry jednostek DPS. 

Od poziomu ich wiedzy i umiejętności zależy bowiem jakość i skuteczność 

świadczonych usług. 

Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło precyzyjnie określić tematykę 

czterech określonych form podnoszenia kwalifikacji tj. kursów specjalistycznych, 

szkoleń, doskonalenia zawodowego oraz doradztwa. Zestawienie odpowiedzi na 

temat preferowanych zagadnień przedstawia niżej opracowany materiał.  

 

1.1 KURSY SPECJALISTYCZNE 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące tematyki kursów specjalistycznych dla 

pracowników DPS zebrano łącznie 241 wskazań. Wyniki analizy zebranych 

odpowiedzi informują, że wśród pracowników domów pomocy społecznej w 2015 

roku największe potrzeby w zakresie ukończenia kursów specjalistycznych dotyczą 

tematów: „Opieka prawna nad osobami niepełnosprawnymi w DPS” oraz „Pierwsza 

pomoc przedmedyczna”. Co dziesiąte wskazanie tematu kursu specjalistycznego 

dotyczyło „Treningu interpersonalnego”. Zainteresowaniem cieszyć się również 

będzie organizacja „Treningu zastępowania agresji I stopnia”. Przy tym temacie 

odnotowano 19 wskazań. Nieco mniej – 15 zgłoszeń zanotowano w przypadku 

tematów: „Dialog motywacyjny” i „Postępowanie w stanach zagrożenia życia”. Inne 

tematy kursów specjalistycznych wskazane w badaniu ankietowym dotyczą 
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jednostkowych przypadków. Szczegółową listę propozycji tematów kursów 

przedstawia poniższy obraz graficzny. 

 

Tabela 4. Tematy kursów specjalistycznych najczęściej wskazywane przez domy 
pomocy społecznej do realizacji w 2015 r. (N=241) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka kursów specjalistycznych
liczba 

wskazań 

% wskazań do ogółu 

odpowiedzi 

Opieka prawna nad osobami niepełnosprawnymi w DPS 65 26,97

Pierwsza pomoc przedmedyczna 41 17,01

Trening interpersonalny 23 9,54

Trening zastępowania agresji I stopnia 19 7,88

Dialog motywacyjny 15 6,22

Postępowanie w stanach zagrożenia życia 15 6,22

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 12 4,98

Techniki terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej 10 4,15

Kurs terapeutów treningu umiejętności społecznych 5 2,07

Opiekun medyczny w DPS 5 2,07

Organizacja pomocy społecznej 3 1,24

Kurs dla pielęgniarki - leczenie ran i odleżyn 3 1,24

Kurs dla pielęgniarki - rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi 3 1,24

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia 3 1,24

Język migowy 2 0,83

Kompetencje opiekuna w świetle prawa o pomocy społecznej, prawa 

pracy i opisu zawodu 2 0,83

Kurs dietetyka 2 0,83

Kurs terapeutów treningu interpersonalnego 2 0,83

Kurs terapeutów treningu rozwiązywania problemów 2 0,83

Kurs terapeutów treningu zastępowania agresji 2 0,83

Prawo pomocy społecznej w kontekście Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego 2 0,83

Kurs fotograficzny i obsługi kamery amatorskiej 1 0,41

Metody socjalizacji i wsparcia mieszkańca DPS 1 0,41

Opiekun osoby niepełnosprawnej w DPS 1 0,41

Witraż jako technika pracy z podopiecznymi 1 0,41

Wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników 1 0,41

Suma: 241 100,00
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1.2 SZKOLENIA 

 

Sumaryczne dane liczbowe wskazują na fakt, że udziałem w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe w 2015 roku zainteresowanych jest łącznie 

1069 osób. Największe zainteresowanie dotyczy szkolenia „Przymus bezpośredni 

w DPS”. Zgłoszono potrzebę przeszkolenia 100 pracowników w tym temacie. 

Kolejnym, cieszącym się dużym zainteresowaniem szkoleniem (97 wskazań) jest 

temat „Agresja u mieszkańców DPS – przyczyny powstawania i sposoby 

przeciwdziałania”. Równie wysokie zapotrzebowanie odnotowano w przypadku 

szkolenia „Seksualność osób niepełnosprawnych” – 92 wskazania. Z dokonanej 

analizy wynika, że wśród pracowników domów pomocy społecznej istnieje również 

popyt (67 wskazań) na szkolenie dotyczące „Praw mieszkańców DPS i kierunków 

prowadzenia terapii”. Dużą popularnością cieszy się także tematyka szkoleniowa 

dotycząca „Autyzmu”.  

Tabela 5. Tematyka szkoleń najczęściej wskazywana przez domy pomocy 
społecznej do realizacji w 2015 r. (N=1069) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tematyka szkoleń liczba wskazań 

Przymus bezpośredni w DPS 100

Agresja u mieszkańców DPS - przyczyny powstawania i sposoby przeciwdziałania 97

Seksualność osób niepełnosprawnych 92

Prawa mieszkańca DPS i kierunki prowadzenia terapii 67

Autyzm 65

Etyczne aspekty w placówkach pomocy społecznej 65

Skuteczne formy pracy z osobami nadużywającymi alkoholu przebywającymi w DPS 61

Metody pracy z mieszkańcami DPS 50

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 46

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 43

Seksualność osób mieszkających w DPS 40

Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją 40

Realizowanie indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system 

współdzialania w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 37

Pierwsza pomoc przedmedyczna 28

Rola i zadanie pracownika w DPS 20

Arterapia u osób starszych 15

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnień od alkoholu oraz 

od narkotyków 15

Terapia zajęciowa 15

Prawo pracy 13

Trening umiejętności kierowniczych 13

Depozyty mieszkańców 12

Plany wspierania mieszkańców DPS 10

Metody i proces rozbrajanie mechanizmów lęku i depresji - techniki terapeutyczne 10

Ochrona danych osobowych 10
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Pracownicy domów pomocy społecznej zgłaszali także pojedyncze tematy 

szkoleń, uczestnictwem, w których byliby zainteresowani w 2015 roku. Wśród nich 

należy wymienić: 

o Zamówienia publiczne – (8 wskazań) 

o Komunikacja interpersonalna – (7 wskazań) 

o Metody pracy z osobą z zaburzeniami osobowości - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

– (6 wskazań) 

o Opieka i terapia osób z zaburzeniami mowy – (6 wskazań) 

o Rozwiązywanie problemów dnia codziennego w opiece nad osobami starszymi oraz                         

z zaburzeniami psychicznymi i otępiennymi – (6 wskazań) 

o Praca z osobami uzależnionymi – (6 wskazań) 

o Praca z osobami z otępieniami – (5 wskazań) 

o Warsztaty dotyczące dokumentowania pracy terapeutów – (5 wskazań) 

o Efektywność osobista i planowanie organizacji pracy – (4 wskazania) 

o Fizjoterapia w geriatrii – (4 wskazania) 

o Kinezygerontoprofilaktyka – (4 wskazania) 

o Rehabilitacja społeczna – (4 wskazania) 

o Szkolenie w zakresie systemu HACCP – (4 wskazania) 

o Współpraca z rodziną mieszkańca DPS – (4 wskazania) 

o Prawo zamówień publicznych – (3 wskazania) 

o Techniki pracy terapeutycznej z mieszkańcami DPS – (2 wskazania) 

o Ceramika – (2 wskazania) 

o Kadry – (2 wskazania) 

o Kurs pisania ofert realizacji zadań publicznych oraz ich rozliczania – (2 wskazania) 

o Nowe wyzwania i aktualne problemy w pracy w DPS – (2 wskazania) 

o Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną i z nakazu sądu przebywająca w placówce – (2 

wskazania) 

o Organizacja i skuteczne zarządzanie w DPS - praktyczne i prawne aspekty – (2 wskazania) 

o Rękodzieło – (2 wskazania) 

o Socjoterapia – (2 wskazania) 

o Tajemnica zakładu - czym jest i jak ją chronić – (2 wskazania) 

o Wynagrodzenia, podatki – (2 wskazania) 

o Żywienie osób starszych – (2 wskazania) 

o Archiwum zakładowe - rzeczowy wykaz akt - (1 wskazanie) 

o BHP - (1 wskazanie) 

o Finanse publiczne - (1 wskazanie) 

o Metody arterapii i terapii zajęciowej w pracy z mieszkańcami DPS w podeszłym wieku - (1 

wskazanie) 

o Wydatki strukturalne - (1 wskazanie) 

o Zarządzanie i kierowanie instytucjami pomocy społeczne j- (1 wskazanie).  
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1.3. DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 

Synteza wyników badania wykazała, że doskonaleniem zawodowym w 2015 

roku zainteresowane są 53 osoby zatrudnione w domach pomocy społecznej. 

Zdecydowana większość, tj. 55% beneficjentów badania w zakresie potrzeb 

doskonalenia zawodowego wskazało szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno – 

prawnych w pomocy społecznej.  

 

Wykres 2. Obszary doskonalenia zawodowego  wskazane przez domy pomocy 
społecznej do realizacji w 2015 r. (N=53) 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

1.4 DORADZTWO 

 

Kwestionariusz ankiety skierowany do pracowników domów pomocy 

społecznej posłużył również zbadaniu skali zapotrzebowania tematycznego na 

doradztwo.  
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Wykres 3. Liczba domów pomocy społecznej zainteresowanych doradztwem 
w 2015 r. (N=12) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zainteresowanie doradztwem zgłosiło 12 domów pomocy społecznej. 

Z powyższego wykresu dowiadujemy się, że w 2015 roku pracownicy domów 

pomocy społecznej najchętniej uczestniczyliby w doradztwie z obszaru rozwoju 

aktywnych form pomocy i integracji. Co czwarte wskazanie dotyczyło doradztwa 

w zakresie opracowywania i aktualizowania strategii problemów społecznych 

i innych programów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej. Taka sama 

liczba zgłoszeń (3) dotyczyła doradztwa we wspieraniu działań z obszaru 

rehabilitacji społecznej i zawodowej grupy osób niepełnosprawnych.  
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ROZDZIAŁ IV. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

     

Przeprowadzone badania ankietowego miało na celu rozpoznanie między 

innymi potrzeb szkoleniowych na rok 2015 wśród pracowników placówek 

opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Kwestionariusz 

z zapytaniem o to, w jakich kursach specjalistycznych, szkoleniach, formach 

doskonalenia zawodowego oraz doradztwie chcieliby w 2015 roku uczestniczyć 

pracownicy skierowano do wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w województwie. Otrzymano 50% zwrotu. Poniżej przedstawiamy analizę danych 

opracowanych na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych.    

1.1. KURSY SPECJALISTYCZE 
 

Analiza uzyskanych danych liczbowych dowodzi, że wśród pracowników 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 103 osoby deklarują chęć udziału w 2015 

roku w kursach specjalistycznych. Pracownicy podali łącznie 18 tematów kursów 

uczestnictwem w których są zainteresowani. Największym zainteresowaniem będzie 

cieszył się temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna (20 wskazań). Nieco mniej 

pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych deklaruje chęć udziału 

w kursach dotyczących „Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (15 wskazań) 

oraz  „Socjoterapii” (13 wskazań). 
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Wykres 6. Tematy kursów specjalistycznych najczęściej wskazywane przez 
placówki opiekuńczo-wychowawcze do realizacji w 2015 r. (N=103) 

 
 

Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa 

podlaskiego zgłaszali również pojedyncze tematy kursów, uczestnictwem w których 

są zainteresowani. Wśród nich wymieniano: 

o Arterapia (5 wskazań) 
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1.2 SZKOLENIA 

 

Analiza uzyskanych danych liczbowych pokazuje, że udziałem w szkoleniach 

zainteresowanych jest w 2015 roku łącznie 166 osób pracujących w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Jak pokazuje poniższa tabela, największa liczba osób 

zainteresowana jest szkoleniem „Treningu zastępowania agresji” (12 wskazań). 

Zarówno w przypadku szkolenia dotyczącego „Radzenia sobie ze stosowaną przez 

klientów pomocy społecznej psychomanipulacją” oraz w szkoleniu dotyczącym 

„Komunikacji interpersonalnej” zanotowano 11wskazań.   

Tabela 6. Tematyka szkoleń najczęściej wskazywana przez placówki opiekuńczo-
wychowawcze do realizacji w 2015 r. (N=166) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.3. DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 

Kwestionariusz ankiety zawierał również pytanie skierowane do 

pracowników POW dotyczące zainteresowania obszarami doskonalenia 

zawodowego.  Analiza wykazała, iż najwięcej osób zadeklarowało chęć uczestnictwa 

w zajęciach dotyczących animowania społeczności lokalnej (36% ogółu wskazań).   

Po 4 wskazania odnotowano przy doskonaleniu zawodowym w kierunku 

specjalizacji pracownika socjalnego I oraz II stopnia. Taki sam poziom 

zainteresowania zanotowano wobec szkolenia nowych rozwiązań organizacyjno-

prawnych w pomocy społecznej. Warto także odnotować zupełny brak 

zainteresowania kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych formą doskonalenia 

zawodowego z zakresu „Aspirant pracy socjalnej I i II stopnia”.  

 

Wykres 7. Obszary doskonalenia zawodowego wskazane przez placówki 
opiekuńczo-wychowawcze do realizacji w 2015 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.4. DORADZTWO 

 

       Do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano 

również pytanie dotyczące zainteresowania świadczeniem doradztwa w ich 

jednostkach. Okazuje się, że zdecydowanie najwięcej jednostek zainteresowanych 

jest doradztwem z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Chęć 

udziału w takiej formie wsparcia wyraziło 9 placówek, co stanowi 75% ogółu POW, 

które wzięły udział w badaniu. Co druga jednostka wskazała doradztwo na temat 

przemocy w rodzinie, zaś co trzecia wyraziła zainteresowanie tematyką na rzecz 

osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  
 

Wykres 8. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zainteresowanych 
doradztwem w 2015 r. (N=27) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ V. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU  

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ NAJLEPSZY- 

SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie  

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie 

kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej realizuje projekt systemowy „Bądź Aktywny, 

Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 

społecznej”. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji oraz rozwijanie 

potencjału merytorycznego pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 

centrów pomocy rodzinie bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz 

wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów 

społecznych. 

W I półroczu 2014 roku w ramach Projektu zrealizowano następujące działania: 

 

1) Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej (144 godziny dydaktyczne): 

 3 szkolenia „Socjoterapia”; 

 2 szkolenia „Praca z dzieckiem i osoba agresywną”; 

 2 szkolenia „Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy”; 

 2 szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”. 

2) Kursy specjalistyczne (416 godzin dydaktycznych): 

 Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązania I stopnia”; 

 Kurs specjalistyczny „Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie”; 

 Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”; 

 Kurs specjalistyczny „Praca z rodziną z problemem przemocy”; 

 Pięć spotkań w ramach kursu specjalistycznego „Asystent rodzinny”; 

 Dwa spotkania w ramach kursu specjalistycznego „Dialog motywacyjny”; 

 Jedno spotkanie kursu specjalistycznego „Pracownik socjalny I stopnia”. 

3) Doradztwo 

System doradztwa w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku dla ośrodków pomocy społecznej 

oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowany był w następujących zakresach (651 

godzin): 
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 doradztwo dotyczące aktywnej integracji każdemu OPS/PCPR, który nie realizował 

bądź przerwał realizację projektu w roku 2013 (120 godzin); 

 doradztwo dotyczące opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania 

problemów społecznych i innych programów – (326 godzin); 

 doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych  

z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich – (205 godzin). 

4) „Platforma Wymiany Doświadczeń” 

W ramach tego zadania zrealizowano dwie wizyty studyjne trwające łącznie  

8 dni oraz jednodniowe seminarium, które służyło omówieniu zagadnień związanych  

z sytuacją osób starszych w województwie podlaskim. 

5) „Upowszechnienia dobrych praktyk” 

ROPS w Białymstoku zorganizował wizytę studyjna, która trwała łącznie 4 dni. Zrealizowano 

również jednodniowe seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej nt. 

„Motywowanie do zmian w pracy asystenta rodziny”. Seminarium poświęcone  

zostało omówieniu zagadnień związanych z asystenturą rodzinną województwa podlaskiego. 

Wydano także pierwszy numer kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” Nr 1 (19)/marzec 

2014 roku (400 sztuk), w których opublikowane zostały artykuły dotyczące problematyki 

społecznej, innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych jak również dobrych praktyk 

wdrażanych w instytucjach pomocy społecznej. 

6) „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna” 

W ramach tego zadania w I połowie 2014 roku zrealizowano dwie wizyty studyjne 

przedstawiające dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie 

województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.  
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WNIOSKI I REKOMENDACJE  

 

Udział kadry jednostek pomocy społecznej w działaniach podnoszących 

poziom ich wiedzy i kompetencji przyczynia się do sprawniejszej i skuteczniejszej 

realizacji wykonywanych przez nich zadań. Realizacja procedury szkoleniowej 

wymaga działań je poprzedzających tj. identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Bez tych 

działań nie jest możliwe realizowanie procesu doskonalenia zawodowego 

pracowników we właściwy sposób. Analiza potrzeb szkoleniowych jest bardzo 

istotnym elementem, gdyż niedostosowanie rodzaju szkoleń do rzeczywistych 

potrzeb instytucji oraz oczekiwań pracowników prowadzi do bezużyteczności 

realizowanych przedsięwzięć. Uwzględniając powyższe Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

przeprowadziło badanie w przedmiotowym temacie.  Prezentowany raport stanowi 

o potrzebach pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych w zakresie potrzeb szkoleniowych na rok 2015. Dokument 

prezentuje hierarchię kluczowych potrzeb szkoleniowych, dla danych jednostek, 

wynikających z faktycznych potrzeb.  

Reasumując wyniki przeprowadzonego badania należy stwierdzić, że poziom 

zainteresowania respondentów tematyką poszczególnych inicjatyw szkoleniowych 

był zróżnicowany. Najczęściej wskazywane propozycje tematów przedstawia 

poniższe zastawienie. 
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Tabela 7. Propozycje tematów najczęściej wskazywane przez pracowników 
instytucji pomocy społecznej do realizacji w 2015 r. 
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Rozwój aktywnych form 
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system pieczy zastępczej 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników instytucji pomocy 

społecznej w województwie podlaskim rekomenduje się kontynuację prowadzenia 

szkoleń, kursów specjalistycznych oraz innych działań w zakresie doskonalenia 

zawodowego. Ważną kwestią jest także wzmacnianie działań doradczych wśród 

pracowników OPS, PCPR, DPS oraz POW. Polityka rozwoju zasobów ludzkich 

powinna z jednej strony ułatwiać dostęp do szkoleń dla tych instytucji, które 

inwestują w swoje zasoby kadrowe oraz z drugiej strony rozwijać popyt na szkolenia 

w przypadku tych jednostek, które nie uczestniczą w działaniach podnoszących 

wiedzę i kwalifikacje pracowników. 

Ponadto rekomenduje się stały monitoring potrzeb szkoleniowych . Wynika to 

z konieczności reagowania na nowo pojawiające się potrzeby doskonalenia 

zawodowego. Mając na względzie nowe zadania ustawowe nakładane na jednostki 

gminne jak i powiatowe zaleca się prowadzenie szkoleń oraz innych form kształcenia 



„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2015” 

 

32 

 

i podnoszenia kwalifikacji również z nowych obszarów tematycznych np. ekonomia 

społeczna czy piecza zastępcza. Tematyka szkoleń powinna dotyczyć zarówno 

bardzo wąskich specjalizacji tematycznych jak również szeroko pojmowanej 

problematyki polityki społecznej.  Ważnym akcentem realizowanych przedsięwzięć 

szkoleniowych dla pracowników pomocy i integracji społecznej powinno być 

nabycie przez uczestników nie tylko wiedzy teoretycznej ale również umiejętności 

praktycznych, niezbędnych podczas wykonywania pracy.  
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ANKIETA 

 

NAZWA I ADRES 
INSTYTUCJI 

 

 

1. Jakimi obszarami tematycznymi KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH byliby Państwo 
zainteresowani? 

Tematyka kursów specjalistycznych*: 

Liczba osób 
zainteresowanych 

kursami 
specjalistycznymi 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

*kursy które kończą się uzyskaniem certyfikatu 

 

2. Jakimi obszarami tematycznymi SZKOLEŃ byliby Państwo zainteresowani? 

Tematyka szkoleń: 

Liczba osób 
zainteresowanych 

udziałem                                
w szkoleniach 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

 

3. Czy byliby Państwo zainteresowani doskonaleniem zawodowym w zakresie? 

Tematyka: 

Liczba osób 
zainteresowanych 

doskonaleniem 
zawodowym 

1 Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny  

2 Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny  

3 Aspirant pracy socjalnej I stopnia  

4 Aspirant pracy socjalnej II stopnia  

5 Organizator usług socjalnych  

6 Animator społeczności lokalnej  

7 
Szkolenie z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych  
w pomocy społecznej 
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4. Jakimi obszarami tematycznymi DORADZTWA byliby Państwo zainteresowani? 
 

Tematyka doradztwa: 
Liczba jednostek 
zainteresowana 

doradztwem 

1 

Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów 
społecznych i innych programów realizowanych przez jednostki 
pomocy społecznej 

 

2 
Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym 

 

3 Rozwój aktywnych form pomocy i integracji  

4 
Doradztwo dla osób pracujących z osobami doznającymi przemocy w 
rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie 

 

5 Doradztwo w obszarze wspierania rodziny i system pieczy zastępczej  

6 
Wspieranie działań z zakresu rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych 

 

 
 
Sporządził/a……………………………… 
 
Tel. ………………………………………… 

          Dziękuje za wypełnienie ankiety 

 

 


